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ELABORAÇÃOELABORAÇÃO

Este estudo é uma produção do ILAESE (Instituto Latino Americano de 
Estudos Sócio Econômicos) coordenado por Gustavo Machado. Tem por 
objetivo analisar as finanças públicas do município de Contagem-MG, 

sobretudo no que diz respeito aos seus investimentos no setor da saúde.
 

Todas informações foram retiradas de relatórios oficiais devidamente 
indicados. No fundamental, utilizamos os dados disponibilizados pelo 

Tesouro Nacional, pelo TCE e pelo Portal Transparência da Prefeitura de 
Contagem. Destacamos que nem todos os dados de 2016 foram 

atualizados no Portal Transparência do município. Sempre que possível, 
no entanto, calculamos os dados mais gerais a partir dos dados “pente 

fino” disponibilizados no portal.



OBSERVAÇÃO METODOLÓGICAOBSERVAÇÃO METODOLÓGICA

No curso desse estudo, diferentes tipos de receitas municipais foram 
consideradas. Isso ocorre porque distintas leis levam em conta distintas 

receitas. Por exemplo, a Lei de Responsabilidade Fiscal, que limita os 
gastos com servidores, leva em conta a Receita Corrente Líquida. Já o 

mínimo constitucional a ser aplicado em Educação e Saúde leva em conta 
apenas a Receita oriunda de transferências e impostos.

Em nenhum desses casos, se considera a Receita Total do município, 
limitando ainda mais os pisos constitucionais.



LOALOA
Lei Orçamentária AnualLei Orçamentária Anual



LOA - 2017LOA - 2017

A arrecadação do município, conforme previsto nesse ano, deve crescer 70 milhões 
de reais, o que totaliza 1,8 bilhão de reais. Isso sem considerar o IPTU. Apesar 
disso, o projeto da prefeitura não é direcionar a maior parte desse incremento na 
receita em serviços básicos com saúde e educação. É o que veremos logo a seguir.

Receita Total da prefeitura de Contagem deve atingir 1,8 bilhões esse ano.

Fonte: Portal da Transparência de Contagem. Elaboração: ILAESE
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LOA – 2016 e 2017LOA – 2016 e 2017

O que impressiona na LOA de 2017 é que apesar de prever um crescimento de 70 milhões na receita, 
esse crescimento está repartido de maneira absolutamente desigual entre os diversos setores. Vários 
deles, como Trabalho, Habitação, Cultura, Transportes  apresentam uma previsão de queda nos 
investimentos na casa dos 30%. Na Saúde, por sua vez, se prevê um crescimento de 5,05%, menor que 
a inflação de 2016 que foi de 6,29%. Para onde foi, então, o crescimento da receita? Quase que 
exclusivamente para os gastos com administração, cuja previsão de crescimento é de mais de 25%, 
cinco vezes mais que a saúde. 

Fonte: Portal da Transparência de Contagem. Elaboração: ILAESE

LOA 2016 (em reais) 2017  (em reais) Crescimento
Receita total 1.735.725.316 1.804.943.735 3,99%
Legislativa 45.000.000 45.000.000 0,00%
Justiça 5.979.700 6.079.700 1,67%
Administração 119.411.459 149.397.602 25,11%
Segurança Pública 27.979.563 29.533.000 5,55%
Assistência Social 48.678.670 56.015.024 15,07%
Previdência Social 153.900.071 153.000.000 -0,58%
Saúde 419.710.551 440.903.937 5,05%
Trabalho 7.616.636 5.434.600 -28,65%
Educação 359.946.616 374.173.396 3,95%
Cultura 2.689.310 2.440.400 -9,26%
Cidadania 16.704.517 10.240.100 -38,70%
Urbanismo 261.693.960 278.662.276 6,48%
Habitação 41.220.380 28.756.000 -30,24%
Gestão Ambiental 63.258.162 61.053.600 -3,49%
Indústria 3.803.141 2.707.600 -28,81%
Transporte 70.000 51.000 -27,14%
Desporto e Lazer 16.944.700 11.820.700 -30,24%
Encargos Especiais 81.562.880 86.654.800 6,24%
Reserva de Contingência 59.555.000 63.000.000 5,78%



LOA – 2016 e 2017LOA – 2016 e 2017

O único setor que teve um crescimento expressivo segundo a LOA de 2017 
foi a administração. Esse é o governo moderno do PSDB em Contagem?



RECURSOSRECURSOS



Receita TotalReceita Total

A arrecadação do município de Contagem cresceu 46,5% entre 2011 e 2016. Este 
crescimento é análogo a inflação do período, segundo o índice do INPC, que ficou 
em 49,82%. Em 2016 o crescimento da receita de foi de cerca de 10%, superior a 
inflação do ano que foi de 6,29%, segundo o INPC.

Receita total da Prefeitura cresceu 10% em 2016

Fonte: Tesouro Nacional - Siconf. Elaboração: ILAESE
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ReceitasReceitas

Acima mostramos as diversas receitas da prefeitura de Contagem. A Receita Total considera 
toda arrecadação do município, seja qual for a origem. Ela não é usada para o cálculo de nenhum 
piso constitucional. A receita corrente líquida não considera o superavit do ano anterior e é 
utilizada no cálculo da Lei de Responsabilidade Fiscal. Já os pisos constitucionais da educação e 
saúde são calculados com as Receitas oriundas de impostos e transferências, que é a menor que 
todas receitas anteriores. Todas elas cresceram mais de 40% em 5 anos.

Receita para o cálculo dos pisos constitucionais é 44% menor que a Receita 
Corrente Líquida (cálculo do limite da LRF) e 70% menor que a Receita Total

Fonte: Tesouro Nacional – Siconf e Portal Transparência de Contagem. Elaboração: ILAESE
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GASTO COM PESSOAL E LEI DE GASTO COM PESSOAL E LEI DE 
RESPONSABILIDADE FISCALRESPONSABILIDADE FISCAL



Gasto com PessoalGasto com Pessoal

Podemos ver acima a receita corrente líquida e as despesas com pessoal 
(pagamento dos servidores públicos) no município de Contagem. Enquanto as 

receitas cresceram 30% em 5 anos, o gasto com os servidores cresceram pouco 
mais de 23% nesse mesmo período. Os seja, a arrecadação cresceu bem mais que 

os gastos com os servidores públicos.
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Fonte: Tesouro Nacional - Siconf. Elaboração: ILAESE



Lei de Responsabilidade FiscalLei de Responsabilidade Fiscal

Como podemos ver acima, a prefeitura de Contagem jamais ultrapassou o Limite de 
gastos com pessoal estipulado pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Em 2016, existe 
uma folga de 6,31% com relação a esse limite, o que equivale a mais de 84 milhões 
de reais. Se considerarmos o limite prudencial (51,3%) o espaço no orçamento foi 

de 48 milhões de reais. 

Fonte: Tesouro Nacional - Siconf. Elaboração: ILAESE
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LEI DE RESPONSABILIDADE FISCALLEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL

O governo federal aplica uma política econômica neoliberal para o 
orçamento da União com o objetivo de privilegiar o pagamento da dívida 
pública. Os investimentos em áreas como saúde, educação e os demais 
serviços públicos ficam para depois. Para isso existe a chamada Lei de 
Responsabilidade Fiscal, aprovada em maio de 2000, durante o governo 
FHC.

Em nome de uma suposta responsabilidade fiscal, ela impõe barreiras 
absolutas que impedem o aumento de investimentos em pessoas até um 
certo limite. Estabelece o limite de 60% da receita com funcionários para 
Estados e municípios(54% na esfera executiva e 6% na esfera legislativa). 
Já o limite para o governo federal é ainda menor: 50% do orçamento. 

Nesse cenário, o pagamento da dívida é mais importante que os outros 
gastos. Caso a receita do Estado ou município for menor que o previsto, o 
governo não pode fazer investimentos, a não ser os de caráter obrigatório, 
constitucional. 

É preciso organizar uma luta nacional contra a Lei de Responsabilidade 
Fiscal



GASTOS EM SAÚDEGASTOS EM SAÚDE



Análise dos gastos em SaúdeAnálise dos gastos em Saúde

Nos últimos 5 anos, a receita total do município cresceu cerca de 37% enquanto os 
gastos com saúde cresceram apenas 26,5%. Pior ainda. Se considerarmos apenas o 
ano de 2016, a receita do município cresceu cerca de 10%, enquanto os gastos com 

a saúde caíram em mais de 1 milhão de reais.

Fonte: Portal da Tesouro Nacional e TCE. Elaboração: ILAESE
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Gastos em Saúde em 2015-2016Gastos em Saúde em 2015-2016

Não sem razão, a saúde ocupava em 2015 cerca de 29% do orçamento e passou a 
ocupar apenas 26,3% em 2016. São quase 3 pontos percentuais de investimento a 

menos no setor em apenas um ano.

Fonte: Portal da Tesouro Nacional e TCE. Elaboração: ILAESE



Gasto mínimo constitucionalGasto mínimo constitucional

Para o cálculo do limite constitucional de investimentos na saúde não é considerada 
toda a receita do município como já explicamos. Nesse caso leva-se em conta 

apenas a receita proveniente de impostos e transferências. Já nos gastos com 
saúde, para esse cálculo, se considera predominantemente o investimento em 

salários dos servidores. 
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Fonte: Tesouro Nacional - Siconf. Elaboração: ILAESE



Gasto mínimo constitucional na SaúdeGasto mínimo constitucional na Saúde

Os investimentos em saúde estão bem acima do mínimo 
constitucional, que é de 15%. No entanto esse limite leva em conta 

apenas uma parte da receita e, por isso, é muito baixo.
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Fonte: Tesouro Nacional - Siconf. Elaboração: ILAESE



Transferência de Recursos do SUSTransferência de Recursos do SUS

Ora, importante dizer que a maior parte desse recurso empregado 
na saúde é oriundo de transferências da união para atender ao 

SUS. Foram 164 milhões de reais apenas em 2016.

Fonte: Siops - datasus. Elaboração: ILAESE
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Resumo: Receitas versus Gastos em Resumo: Receitas versus Gastos em 
SaúdeSaúde

2015 2016 Crescimento

Receita Total 1.429.496.250,3
4

1.571.725.183,4
2

9,95%

Transferência de Recursos do 
SUS

147.621.911 164.319.611 11,31%

Gastos totais em saúde 414.240.900,62 413.581.529,66 -0,002%

Gastos para cálculo do mínimo 
constitucional da saúde (maioria 
é relativo ao pagamento dos 
salários)

258.614.503,33 269.826.080,20 4,33%

Inflação (INPC) 6,58%

Como podemos ver na tabela acima, entre 2015 e 2016 enquanto a Receita Total 
cresceu cerca de 10%, o repasse da União ao SUS cresceu 11,31%, o montante 

investido na educação reduziu e o crescimento da parcela destinada ao cálculo do 
mínimo constitucional cresceu 4,33%, ou seja, menos que a inflação.



TERCEIRIZAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO E 
CARGOS COMISSIONADOSCARGOS COMISSIONADOS



TerceirizaçãoTerceirização

O que cresceu de forma desenfreada no município de Contagem foi a terceirização 
que saiu de 123 milhões em 2013 para 309 milhões de reais. Isso significa um 

crescimento de 31% na terceirização em apenas 3 anos.

Fonte: Tesouro Nacional. Elaboração: ILAESE
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Cargos comissionadosCargos comissionados

A parcela gasta em cargos comissionados também é significativa. Em média, cerca 
de 25 milhões nos três anos analisados.

Fonte: Tesouro Nacional. Elaboração: ILAESE
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IPTUIPTU



IPTUIPTU

Pela primeira vez em décadas, o IPTU volta a ser cobrado na prefeitura de 
Contagem. Acreditamos que esse retorno é um erro. A carga tributária no 

Brasil já é demasiado alta e, como vimos nesse estudo, os baixos investimentos 
na saúde não estão associados a queda na receita. O que está em jogo são as 

prioridades e para quem governa a prefeitura de Contagem!

É preciso lutar contra a aplicação do IPTU em Contagem!
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IPTUIPTU

O IPTU pode implicar em um crescimento de 78 milhões nas receitas do município. 
Segundo a previsão da prefeitura o valor real a ser arrecadado deve ser de 45 

milhões devido a inadimplência. Esse 45 milhões serão somados tanto a receita 
corrente líquida quanto a receita de impostos e transferências que definem, 

respectivamente, a Lei de Responsabilidade Fiscal e os mínimos constitucionais. 

Considerando que o IPTU já tivesse sido cobrado em 2016, o mínimo constitucional 
segundo a Lei de Responsabilidade Fiscal seria de 46,13%. Isso significa um espaço 
para investimento nos servidores de 108 milhões de reais, considerando o Limite da 

LRF e de 71 milhões de reais considerando o Limite Prudencial. 
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CONCLUSÕESCONCLUSÕES

O crescimento das receitas da prefeitura de Contagem nos últimos anos 
foram bem superiores ao crescimento dos gastos com pessoal e aos gastos 

na saúde.

Existe sim espaço para ampliação dos investimentos nos servidores em 
relação à Lei de Responsabilidade Fiscal. Esse espaço aumenta a cada ano.

Uma parcela cada vez maior dos investimentos em Saúde são oriundas das 
transferências da União para o SUS e a parcela investida diretamente 

pela prefeitura de Contagem é cada vez menor.

A LOA de 2017 prevê uma redução de investimentos em quase todas as 
áreas sociais. Na saúde a previsão de crescimento é inferior a inflação. O 
único setor que a LOA prevê um gasto assombroso é o de administração.


	Slide 1
	Slide 2
	Slide 3
	Slide 4
	Slide 5
	Slide 6
	Slide 7
	Slide 8
	Slide 9
	Slide 10
	Slide 11
	Slide 12
	Slide 13
	Slide 14
	Slide 15
	Slide 16
	Slide 17
	Slide 18
	Slide 19
	Slide 20
	Slide 21
	Slide 22
	Slide 23
	Slide 24
	Slide 25
	Slide 26
	Slide 27
	Slide 28
	Slide 29

